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 นําคณะเขาชม สวนสัตวอาซาฮิยามา ชมความนารักของนกเพนกว้ิน,หมีขาวข้ัวโลกฯลฯ  
 นําคณะเยือน เมืองโอตารุ เมืองท่ีมีลําคลองสวยงามทามกลางบรรยากาศแบบตะวันตก 
 นําคณะเท่ียวเมืองซัปโปโร ซ่ีงถูกใชเปนสถานท่ีจัดงานแกะสลักนํ้าแข็งระดับโลกฤดูหนาว 
 ชมความสวยงามของ ใบไมเปล่ียนสี ท่ีจะทําใหฮอกไกโด อบอวลดวยความโรแมนติค 
 Unseen จุดชมใบไมเปล่ียนสีหลายแหง ท่ีนอยคนจะไดไปเยือน เราคัดมาใหไดเก็บภาพ

สวยๆ อยางแนนอน   
 คณะออกเดินทางโดยสายการบินไทยTHAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรง 
 หัวหนาทัวรมืออาชีพชํานาญเสนทาง100%บริการดี/พักดี/ทานดี เราเท่ียวครบทุกวัน 

 
กําหนดการเดินทาง   
กันยายน    25 – 29 ก.ย. 2562 
ตุลาคม  10-14 ต.ค./19-23 ต.ค. /23-27 ต.ค2562 
พฤศจิกายน 1-5 /7-11 พ.ย. 2562  

 
 

 (รับจัดกรุปเหมาหมูคณะสวนตัว(ทานสามารถกําหนดวันเดินทาง...ไดดวยตัวของทานเอง) 
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วนัแรกของการเดนิทาง(1)      ทาอากาศยานสุวรรณภมู–ิฮอกไกโด(ญ่ีปุน)     
19.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั!นที# $ ประตู '  เคาทเ์ตอร์ D  สายการบิน

ไทย…ทมีงาน World Traveller agency  คอยต้อนรับ และอาํนวยความสะดวกสมาชิกทุกทา่น 

23.45 น. เหิรฟ้าสู่เมืองชิโตเซะ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที#ยวบินที# TG670(บินตรง) 

วนัที่สองของการเดินทาง(2)    สวนสตัวอาซาฮยิามา-ชมหมขีัว้โลก-นกเพนกวิน้-หบุผาโซอนุเคยีว

น้ําตกกงิกะ&รวิเซ-พกัโรงแรมอาบน้ําแรออนเซน็ 
08.30 น. เดินทางถึง..ท่าอากาศยานชิโตเซะบนเกาะฮอกไกโด ซึ#งเป็นชื#อจังหวัด และ เกาะที#ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศญี#ปุ่ น รอง

จากเกาะฮนชู นอกจากนี! ฮอกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซึ#งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลาง และเป็น
ที#ตั!งของเมืองหลวงและเมืองที#ใหญ่ที#สุดของเขต คือ ซัปโปโรฮอกไกโดมีชนพื! นเมืองอาศัยอยู่มานานแล้ว คือ ชาวไอนุ แต่โดนกลืน
ชาติไป ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมาก และมีชีวิตเช่นชาวญี#ปุ่นทั#วไป ฮอกไกโดเป็นเขตที#มีอากาศหนาวเยน็ โดยเฉลี#ยจะมีหิมะท่วมอยู่
ทั#วไปประมาณ 4-6 เดือน ในถดูหนาวจะมีอุณหภูมิ -20 ถึง 5 องศาเซลเซียส ในหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส 
ในด้านภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ในบริเวณที#ราบลุ่มกจ็ะเป็นเมืองที#คนอาศัย โดยจะหนาแน่นในบริเวณเมืองซัปโปโร ซึ#งมี
อากาศอุ่นกว่าบริเวณต่าง ๆ ของเกาะ แต่กยั็งหนาวกว่าเมืองอื#นๆในเกาะฮนชู ฮอกไกโดเป็นเกาะที#มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มี
ทิวทัศน์ที#สวยงาม ชาวญี# ปุ่นจากส่วนอื#น ๆ ของประเทศจึงนิยมมาตากอากาศหรือย้ายมาอยู่อาศัยและทาํงานเป็นจาํนวนมาก...
เดินทางสูส่วนสตัวอ์าซาฮียาม่า 

เที#ยง  บริการอาหารมื!อเที#ยงที# RAMEN VILLAGE ท่ีมีชื่อเสียงของฮอกไกโด เอกลักษณเดนของหมูบานราเม็ง
คือ ทานสามารถเลือกรับประทานราเม็งในสไตลทานได ดวยการเลือกเมนูจากตูกด (มอบเปนเงินสดทาน
ละ 1500 เยน )  

 
 
 
 
 
 
บาย นําคณะทองเท่ียวภายใน ”สวนสัตวอาซาฮิยามา” ซึ#งได้รับความนิยมมากที#สดุในญี#ปุ่น ซึ#งในแต่ละปี จะมีผู้เข้าชมความ

น่ารักของสตัว์ต่างๆที#ไม่ได้ถูกกักขังในกรงแบบที#ท่านเคยเหน็ในสวนสตัว์ทั#วๆ ไปถึงกว่าปีละ 3 ล้านคนจากทั#วโลก โดยสวนสัตว์แห่ง
นี! ได้มีแนวความคิดที#ว่า สตัว์ต่างๆ ควรที#จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที#ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั!นๆ จึงทาํให้ทุกท่านได้
สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที#แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก ,นกเพนกวินสายพันธุ
ตางๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู ฯลฯ  
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จนกระท่ังไดเวลาสมควร นําคณะเดินทางสู่ “หุบผาโซอุนเคียว” หรือที#ภาษาญี#ปุ่นแปลว่า “ชองเขากาวสูเมฆ” 
เมืองตากอากาศเลก็ๆ ที#ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง ”อุทยานแหงชาติไดเซ็ทสึซัง” หนึ#งในสิ#งมหัศจรรย์ที#ซ่อนเสน่ห์และสีสนัความ
งามตามธรรมชาติด้วยความยาวกว่า 24 กิโลเมตรและสงูเสียดฟ้ากว่า 150 เมตร นาํท่านชมนํ!าตกที#มีชื#อเสียงสองแห่ง คือ นํ้าตก

กิงกะ GingaWaterfall หรือ นํ!าตกแม่นํ!าสีเงิน ในฤดูร้อนจะไหลเป็นเส้นขาวเลก็ๆ ไขว้ไปมาคล้ายเส้นด้าย และ 

นํ้าตกริวเซย Ryusei Waterfall หรือนํ!าตกดาวตก ที#ไหลบ่าเป็นเส้นใหญ่ออกมาจากซอกผาดูคล้ายดาวตก ใน
ฤดูหนาวนํ!าตกทั!งสองจะแขง็ตัวเป็นทัศนียภาพที#แปลกตาไปอีกแบบหนึ#ง นาํท่านขึ! นกระเชา้คุโรดาเกะ เพื#อชมความงามของหุบผา
โซอุนเคียวที#จะเตม็ไปด้วยสีสนัแห่งฤดูใบไม้ร่วง ตื#นตากับความงามของใบไม้เปลี#ยนส ีที#จะมีทั!งสีแดง สีส้ม สีเหลืองทอง สลับกับสี
เขียวของต้นสน เรียกได้ว่าเป็นภาพที#มีความงดงาม เหมาะกับการเกบ็ภาความประทบัใจเป็นอย่างมาก โดยใบไม้ในแถบนี! จะเปลี#ยนสี
เป็นแห่งแรกๆ ของประเทศญี# ปุ่น โดยใบไม้ในบริเวณอุทยานแห่งชาติแห่งนี! จะเริ#มเปลี#ยนสีไล่จากยอดเขาคุโรดาเกะ 

Kurodake ลงมา โดยจะมีจุดชมวิวที#สวยสดุอยู่บริเวณริมเขา จุดชมวิว “กินเซ็นได” Ginsendai  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
คํ่า บริการอาหารม้ือค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม /  

พักที่ :  Sounkyo Kanko hotel / ระดับใกลเคียง 
พักผ่อนจากการเดินทางไกลหรือให้ทา่นได้ลงแช่ ออนเซน Onsen นํ!าแร่ตามธรรมชาติที#ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในด้าน
การท่องเที#ยวของประเทศญี#ปุ่น การแช่นํ!าร้อนนี! ถือเป็นวัฒนธรรมดั!งเดิมของชาวญี# ปุ่นที#มีมากว่าพันปี เลยทเีดียว เดิมการแช่นํ!าร้อน
ในบ่อนํ!าพุร้อนตามธรรมชาตินั!นกเ็พื#อคลายความเหนื#อย เมื#อยล้าจากการทาํงานหนัก แต่หลังจากนั!นกเ็ริ#มมีการค้นพบคุณสมบัติที#
ช่วยรักษาโรคได้จากแร่ธาตุต่างๆ ในนํ!าแร่ ซึ#งจะแตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื! นที# มีทั!งช่วยเรื#องการไหลเวียนโลหิต โรคข้อ โรค
กระดูกและระบบต่างๆ ในร่างกายไปจนถึงประโยชน์ด้านผิวพรรณ ทาํให้การแช่นํ!ายิ#งได้รับความนิยมแพร่หลายไปในทุกชนชั!น
กลายเป็นวิถชีีวิตของชาวญี# ปุ่น 

 

วนัที่สามของการเดินทาง(3)    โซอนุเคยีว - บิเอะ -บลูพอนด- ฟารมชกิิไซ โนะ โอกะ –ซบัโปโร 

– มหาวทิยาลยัฮอกไกโด – ถนนโอโดริ - ชอปปงยานซูซกูโินะ และ ทานกุโิคจ ิ

เช้า  บริการอาหารมื�อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเลก็ๆ ที#ตั!งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที#ได้ชื#อว่า Small Town of the Most Beautiful Hills 
ความเลก็ที#แสนน่ารักของเมืองนี! อยู่ที#ภาพวิวทวิทศัน์แบบพาโนรามา ระหว่างสองข้างทางที#เตม็ไปด้วยทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สเีหลืองทองตัด
สลับกับไร่ข้าวโพดและมันฝรั#งสีเขียวสดโดยมีสีฟ้าครามของท้องฟ้าตัดเป็นฉากหลังสลับเนินเขา   นําคณะชม ”บลูพอนด”
BLUE POND หรือสระสีฟ้า เป็นแหล่งท่องเที#ยวทางธรรมชาติที# เพิ# งเริ#มมีชื# อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ชื# อเสียงที#ท ําให้
นักท่องเที#ยวหลายคนสนใจมาเที#ยวชมนั!น เป็นเพราะนํ!าสีฟ้าที#สดใสเกินกว่าบ่อนํ!าตามธรรมชาติทั#วไป และตอไม้สูงจาํนวนมากที#
สะท้อนให้เห็นความใสแปลกตาที#แสนพิเศษของนํ!าในบ่อ สระสฟ้ีานี! เกิดขึ! นด้วยความบังเอิญหลังการสร้างเขื#อนเพื#อป้องกันการเกิด
โคลนถล่มจากภเูขาไฟบริเวณ 
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 ใกล้เคียงที#ได้ระเบิดไปแล้วครั!งหนึ#ง นํ!าส่วนที#ถูกกั!นออกจากเขื#อนกักเกบ็รวมกันจนเกิดเป็น Blue Pond โดยปัจจุบันยังไม่อาจอธิบาย

ถงึที#มาของสีฟ้าของนํ!าได้แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบพบแร่ธาตุอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ในนํ!าซึ#งสะท้อนให้เหน็ความยาวคลื#นที#สั!นกว่า
ของแสงสฟ้ีาเช่นเดียวกบัชั!นบรรยากาศโลก สระสฟ้ีาที#มีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาของวันและมุมที#คุณมอง สฟ้ีาใส
ของนํ!าจะขึ! นอยู่กบัปริมาณแสงแดดที#ส่องลงมา  
 

 

 

 

 
จากนั!นนาํทา่นสู ่ฟารม์ Shikisai no Oka สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ สวนดอกไม้ขนาด7เฮกตาร์ในBiei, Hokkaido ที#นี#มีพันธ์ุ

ดอกไม้ประมาณ30ชนิดจัดแสดง,ดอกดาวกระจาย,ดอกลูพินและดอกทานตะวัน คุณสามารถสนุกสนานตั!งแต่ฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดู

ใบไม้ร่วงของทุกๆปี  (การบานของดอกไม้ขึ! นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 

 

 

 
 

 
  

เที#ยง  บริการอาหารมื! อเที#ยง ณ ภัตตาคาร อร่อยด้วย เซ็ตเมนูญี่ปุน อิ#มกับศิลปะแห่งการจัดวางอาหาร เอกลักษณ์เฉพาะตัวที#มีเสน่ห์
อย่างที#สดุของแดนอาทติย์อุทยั  

จากนั!นนาํท่านเดินทางกลับสู่ ซบัโปโร สู่จุดชมใบไม้เปลี#ยนสทีี#งดงามอกีแห่งของเมือง มหาวิทยาลยัฮอกไกโด 
Hokkaido University หนึ#งในมหาวิทยาลัยขึ!นชื#อของญี#ปุ่นที#มีพื! นที#กว้างใหญ่ใจกลางเมือง เป็นแหล่ง
ท่องเที#ยวขึ!นชื#อเรื#องใบไม้เปลี#ยนสซึี#งยังไม่ค่อยเป็นที#รู้จักกนัเทา่ไหร่นกั ต้นแปะกว๊ยกว่า 70 ต้นเลียบถนนยาว 380 
เมตร ที#จะเปลี#ยนถนนทั!งเส้นให้เป็นสเีหลืองทอง   
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นาํท่านชม สวนโอโดริ ซึ#งตั!งอยู่ใจกลางเมืองที#ตั!งอยู่ทางด้านตะวันออก และกว้างไปจนถูกฝั#งตะวันตกของตัวเมือง เป็นส  วนสาธารณะที#
แบ่งตัวเมืองเป็นซีกเหนือใต้ มีถนนตัดผ่านเป็นช่วงๆ ภายในมีสวนไม้ดอกไม้
ประดับปลูกไว้งดงามรวมทั!งนํ!าพุ และงานประติมากรรมกลางแจ้งตั!งไว้ให้ชม 
สลับกับม้านั#งที#มีให้เลือกนั#งพักผ่อน…  จากนั!นนาํท่านช้อปปิ! ง ณ ถนนคนเดินใน
ร่มอันเก่าแก่กว่า 130 ปีของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที#มีความยาวกว่า 900 
เมตร ร้านค้ามากมายนับ 200 ร้านที#ให้ทา่นเดินเลือกอสนิค้าต่างๆอย่างจุใจอาทิ
เช่นร้านสินค้า 98 เยนร้านรองเท้าและกระเป๋าราคาถูกที#มีให้เลือกหลากหลาย
แบบที#เริ#มต้นราคตั!งแต่ 1050 เยนร้านขายเครื#องสาํอางร้านขายอุปกรณ์เกี#ยวกับ
สนัุขร้านขายผลไม้พื!นเมืองร้านเกมสร้์านขายเสื!อผ้าร้านอาหารฯลฯ จากกนั!นนาํทา่นเดินทางสู ่ ย่านซุซุคิโนะ นับเป็นย่านที#คึกคักและมี
ชีวิตชีวาที#สดุของเมืองซัปโปโรโดยเฉพาะในยามคํ#าคืนเหล่าบรรดาป้ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆเปิดไฟสลบัสแีข่งขันประชันสินค้ากันรอบ 
ๆ บริเวณนี! มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงยามราตรี ทั!งไนต์คลับ บาร์คาราโอเกะ รวมกันมากกว่า $,hii ร้าน ตั!งอยู่ในตรอก
ซอกซอยน้อยใหญ่อกีทั!งยังมีร้านขายราเมงมากมายจนได้รับการขนานนามว่าราเมงโยะโคะโรถนนแห่งราเมงใจกลางเมืองซปัโปโร   

 

 

 
 

 
 
 

คํ#า  บริการอาหารคํ#า ณ ภัตตาคาร ... ม้ือน้ีเสิรฟทานดวยเมนู บุฟเฟตอาหารทะเล โดยมีใหเลือกท้ัง ปู กุง 
หอย ปลา เน้ือตางๆ สลัด ของหวาน และอ่ืนอีกมากมายกวา 130 เมนู อรอยกับเมนูปู 3 ชนิดท่ีข้ึนช่ือ
ของเกาะฮอกไกโด หรือจะเลือกอรอยกับ บุฟเฟตปงยางเนื้อวัวอยางดี ปดทายดวยเคร่ืองด่ืมและของ
หวานแสนอรอย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ที�พกั  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า   

วนัที่สีข่องการเดนิทาง(4)   โอตารุ – พพิธิภณัฑกลองดนตรี – นัง่กระเชาไฟฟา – ชมใบไม 

เปล่ียนสี โจซงัเค - สะพานฟตุะมิ  - ชมใบไมเปลีย่นสเีขือ่นโฮเฮเคยีว – มติซยุ เอาทเล็ต - ซับโปโร 
เชา้            บริการอาหารมื�อเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั!นนําท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ เริ#มต้นชมความงามของเมืองผ่านมุมสูง ต่ืนตาต่ืนในกับการ”นั่ง

กระเชาไฟฟา” CABLE CAR เพ่ือชมความสวยงามของเมืองโอตารุจากเบ้ืองสูง  นาํชม  
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พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรปเป็นสถานที#เกบ็หีบเพลงตัวแรกที#มาถึงประเทศญี#ปุ่น ภายใน
อาคารมีสองชั!นมีหีบเพลงมากมายด้านบนเป็นห้องต่าง ๆ แสดงกล่องเพ  ลงรุ่นแรก ๆที#นํามาจากยุโรปในรูปทรง
หลากหลายราคานับค่าไม่ไ ด้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับเพลงเมโลดี!อันไพเราะ... บริเวณด้านหน้าของอาคารหลังนี!
มี นาฬิกาไอนํ7 าโบราณ ที8เหลือเพียง 2 เรือนในโลก (ประเทศแคนาดา และประเทศญี8ปุ่น) ซึ#งจะส่งเสียงเป็น
เมโลดี!  และพ่นไอนํ!าออกมาเพื#อบอกเวลา จุดนี! เป็นสถานที#ห้ามพลาดในการยืนรอเพื#อถ่ายภาพคู่กับนาฬิกาไอนํ!า
โบราณในจังหวะที#มีไอนํ!าพวยพุ่งออกมาพร้อมเสยีงดนตรีไพเราะ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … บริการทานดวย เซ็ตเมนู ซูช ินิงิริ อาหารชื่อดังแหงเมืองโอตารุ ที ่

รังสรรคจากวัตถุดิบสดใหมพิเศษ (สําหรับทานท่ีไมทานซูชิ หรือปลาดิบ ขอความกรุณาแจงตอเจาหนาท่ีลวงหนา)  

 
 
 
 
 
 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโจซังเค เป็นเมืองที#ขึ! นชื#อในเรื#องนํ!าแร่ อีกทั!งเป็นเมืองอยู่ใกล้กับหุบเขาที#สามารถมองเห็นใบไม้เปลี#ยนสี
ได้มากที#สุดในบริเวณแถบนี!  จากนั!นนําท่านตื#นตาตื#นใจไปกับ สะพานฟุตะมิ  เป็นสะพานไม้สีแดงยาวซึ#งเป็นจุดชม ความงามของ
ใบไม้เปลี#ยนสไีด้เป็นอย่างดีอกีมุมหนึ#ง  จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ เขื8อนโฮเฮเคียว Hoheikyo เป็นเขื#อนคอนกรีตโค้งมีความสงู 
102.5 ม. ตั!งอยู่ที# มินามิคุ ซัปโปโรชิ เขื#อนนี! เตม็ไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอันงดงาม และทะเลสาบสีเขียวรอบเขื#อน 
เป็นสถานที#ที#ป้องกันไม่ให้เกิดนํ!าท่วม และเป็นแหล่งกักเกบ็นํ!าประปาของเมืองซัปโปโร ทะเลสาบเหนือเขื#อนถูกตั!งชื#อว่า ทะเลสาบโจ
ซัง อยู่ในสวนสาธารณะชิโคทสโึทยะ จากปากทางเข้าเขื#อนถึงตัวเขื#อนระยะทางประมาณ 2 กม. ให้ท่านสัมผัสความงามของเขื#อนและ
ต้นไม้ที#กาํลังผลัดใบเปลี#ยนส ีภาพของสีสันของใบไม้เปลี#ยนสีที#ตัดกับทะเลสาบ Jozanko ถือเป็นอีกหนึ#งไฮไลท์ของการมาชมใบไม้
เปลี#ยนสบีริเวณนี!  … จากนั!นนาํท่านเดินทางสู่ มิสชุยเอาเลต้ท ์เป็นแหล่งช้อปปิ! งที#มีพื!นที#ขนาดใหญ่แห่งแรกของฮอกไกโด มีสินค้าแบ
รนด์ต่างๆ จาํหน่ายเสื!อผ้าผู้หญิง ผู้ชาย เดก็ กระเป๋า รองเท้า และมีร้านอาหารให้เลือกมากมาย….  
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร มื้อน้ีเสิรฟทานดวยเมนู  “สุกี้ ยากี้สูตรน้ําดําสไตลซับโปโร”  
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ที�พกั  KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า   

วนัที่หาของการเดนิทาง (5)  ฮอกไกโด-กรงุเทพฯ  
เช้า  บริการอาหารมื! อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / นาํคณะเดินทางสู่สนามบินชิโตเซะ  
10.45 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที#ยวบินที# TG671 
15.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ 

 
 Hokkaido Autumn 5 days  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ในการเดินทาง สภาพภมิูอากาศ และสถานการณ์ซึ�งเกิดขึ�นในขณะนั�น เพื�อความสนุกสนาน และ
ความปลอดภยัในการเดินทาง โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะคาํนึงถึงผลประโยชนข์องหมู่คณะเป็นสาํคญั  

 

 

 

เที่ยวกับเรามั่นใจได 

World Traveller Agency Co.,ltd  
ปจจุบันเปนสมาชิกสมาคมดานทองเที่ยวระดับประเทศ 

 

 

 

 

            No.11/01746         No.1192         No.03504 

 
เท่ียวญ่ีปุนท้ังที...เท่ียวกับทัวรดีดี พักดี ทานดี มีความสุขท้ังครอบครัว 

ทัวรญ่ีปุนเราจัดเอง ทําเอง พิถีพิถันสิ่งดีดีมาใหทุกทาน 
 เราไมขายทัวรแบบสงตอบริษัทอ่ืนอยางแนนอน 
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อตัราคาบริการ 

ชวงการเดินทาง 
ผูใหญ  

ราคาทานละ 
พักหองละ2ทาน 

เด็กอายุ 
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก+1ผูใหญ 

เด็กอายุ 
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(มีเตียง) 
+2ผูใหญ 

เด็กอายุ 
ต่ํากวา12ป  

1เด็ก(ไมมีเตียง) 
+2ผูใหญ 

พักทานเดียว
ตอ1หอง 
จายเพ่ิม 

25-29 ก.ย. 62 54,900.- 52,900.- 50,900.- 48,900.- 10,000.- 

ชวงวันหยุด วันคลายวัน
สวรรคต ร.9 
10-14 ต.ค.  

64,900.- 62,900.- 60,900.- 58,900.- 10,000.- 

11-15 ต.ค.  59,900.- 57,900.- 55,900.- 53,900.- 10,000.- 

ชวงวันหยุด  วันปยมหาราช  
19-23 ต.ค./23-27 ต.ค. 

64,900.- 62,900.- 60,900.- 58,900.- 10,000.- 

1-5 พ.ย. / 7-11 พ.ย.  54,900.- 52,900.- 50,900.- 48,900.- 10,000.- 

 สิทธิพิเศษสําหรับผูถือบัตรเครดิตVISA ธนาคารไทยพาณิชย scb สามารถผอนชําระผานบัตรเครดิต 

โดยไมมีดอกเบ้ีย 0% นานถึง4เดือน  (กรุณาสอบถามเจาหนาที่)   มัดจําเงินสด20,000บาท(ชวงปกติ) 

สวนท่ีเหลือชําระผานบัตรเครดิตได       มัดจําเงินสด30,000บาท(ชวงวันหยุด) 

อตัราค่าบริการนี�รวม 

คา่ตั�วเครื�องบนิเดนิทางไป-กลับโดยการบนิไทย Thai Airways International (เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  
 คา่ที�พักตามโรงแรมที�ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ9น 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน

ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลที�ทําใหต้อ้งมกีารปรับเปลี�ยนที�พัก โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเป็นหลกั  
 คา่อาหาร คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ และคา่ยานพาหนะทกุชนดิสําหรับนําเที�ยว ตามที�ระบไุวใ้นรายการ *ค่ารถนําเที�ยวดงัระบุในโปรแกรมการเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมนํ9ามนัและคา่ประกนัภัยการเดนิทางที�มกีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเก็บ ณ วันที�ทําการจอง 
 คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุนระหวา่งการ  เดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลกรณีอบุัตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ 
ทา่นละ 100,000 บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์  

อตัราค่าบริการนี�ไม่รวม 

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
 คา่ใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุเชน่ คา่เครื�องดื�มและคา่อาหารที�สั�งเพิ�มเอง, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี ค่าอาหารและเครื�องดื�มสั�งพเิศษนอก 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่ทําใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดนิทางในการจัดทําเอง) 
 คา่ทปิสาํหรับหัวหนา้ทัวร ์มคัคเุทศก ์พนักงานขับรถ โดยมาตรฐานสากลวันละ 600เยน ตอ่1วัน ตอ่1คน  
 คา่ธรรมเนยีมนํ9ามนัที�ทางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิอกีในภายหลงั 
 คา่ปรับ สําหรบันํ9าหนักกระเป๋าเดนิทางที�เกนิจากที�ทางสายการบนิกําหนดไว ้ 

เงื�อนไขการชําระเงิน 

กรุณาจองลว่งหนา้พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000 บาท หรอื30,000บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มแฟกซส์ําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายงับรษัิท และ
คา่ใชจ้่ายสว่นที�เหลอืกรณุาชาํระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วัน มฉิะนั9นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 
 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิZยกเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 10 วนั ซ ึ�งจะเกดิขึ9นไดก้็ตอ่เมื�อไมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 25 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ทั 9งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ื�นให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZที�จะไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี�เกดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ

จลาจล การปฏวิตั ิทรัพยส์นิสญูหายตามสถานที�ตา่งๆ และอื�นๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ9นทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่งๆ  

 เนื�องจากรายการทัวรน์ี9เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิZการใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใด
กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิZไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั 9งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆของบรษัิทฯ ที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั 9งหมด 

 ทางบรษัิทเริ�มตน้ และจบการบรกิาร ที�สนามบนิสวุรรณภูม ิกรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืพาหนะ
อย่างหนึ�งอยา่งใดที�ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้า่ยในสว่นนี9 เพราะเป็นค่าใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนั9นทา่นควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่น ทา่นจงึสามารสํารองยานพาหนะได ้

 ตั�วเครื�องบนิที�ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื�อนวันกลับ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลื�อนวันเดนิทางกลับ 
กรุณาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที�กอ่นการเดนิทาง มฉิะนั 9นท่านจะตอ้งซื9อตั�วใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมที�ท่านซื9อจากทางบรษัิท 
เนื�องจากเป็นคณุสมบตัรของตั�วที�ออกมาจากทางสายการบนิ   

เงื�อนไขการยกเลิก  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน - คนืคา่ใชจ้า่ยทั 9งหมด ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลที�ตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอื กรุ๊ปที�มกีารกา
รันตคีา่มดัจําที�พักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วนัขึ9นไป -  เก็บคา่ใชจ่้าย 8,000 บาท   
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่  14 วนั  -  เก็บคา่ใชจ่้าย  50 % ของราคาทัวร ์ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-6 วนั - เก็บคา่บรกิารทั 9งหมด 100 % 

 

 


